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 �لية التعليم عن �عد  -(التكنولوجيا ا�حيو�ة)  ة �� دكتورا

 نظرة عامة

 

�عد التكنولوجيا ا�حيو�ة واحدة من أسرع ا�جاالت نمًوا �� علم األحياء التطبيقي. �ستلزم التطبيق العم�� ل�خاليا أو  

  �� الوراثة  م�ونا��ا  وعلم  ا�حيو�ة  والكيمياء  الدقيقة  األحياء  من علم  املعرفة  ت�امل  وا�خدمية  التحو�لية  الصناعات 

العمليات. يمنح ال��نامج للطالب خلفية نظر�ة   الكيميائية وهندسة  الهندسة  والبيولوجيا ا�جز�ئية والكيمياء وكذلك 

فهم قوي لعلم األحياء ا�خلو�ة بما �� ذلك علم األحياء   وعملية �� تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا ا�حيو�ة مع تطو�ر

�سلسل   مثل  حديثة  بحثية  بمرافق  ال��نامج  يفتخر  ا�جز�ئية.  والبيولوجيا  الوراثة  وعلم  ا�حيو�ة  والكيمياء  الدقيقة 

اريع ا�حالية  ل��. �شمل املش  100ا�حمض النووي اآل�� ، وا�جاهر اإللك��ونية ، وعلم البلورات ال��وتي�ي ، ومخمر سعة  

ا عن مركبات طبيعية لها أدوار محتملة �� البيولوجيا الكيميائية و�يولوجيا  
ً
علم ا�جينوم الوظيفي إلنتاج املطاط ، بحث

 ا�خاليا ا�جذعية والبيولوجيا الهي�لية وكيمياء ال��وت�ن. 

 

 مجاالت التوجھ البح�ي: 

 

 التكنولوجيا ا�حيو�ة 

 

 : ا�خ��ة املتاحة �� ال�لية التالية

 �لية التعليم عن �عد  

 

http://www.pppjj.usm.my/ 

 

 
 

 املتطلبات األ�اديمية/ متطلبات القبول 

 

 إحدى الوثائق التالية:    يتع�ن ع�� املتقدم�ن تقديم

 

 درجة املاجست��  بالنظام البح�ي ؛ أو  •

 ؛ أو CGPA    3.00 / 4 درجة املاجست�� �� مجال ذي صلة بمعدل تراك�ي   •

 مع متطلبات إضافية ؛ أو  4 / 2.99-2.50 درجة املاجست�� �� ا�جاالت ذات الصلة بمعدل تراك�ي   •

أد�ى    • كحد  تراك�ي  بمعدل  الصلة  ذات  ا�جاالت   �� الب�الور�وس  إ��    4/    3.75درجة  السريع  (املسار 

 .)ةالدكتورا

 

 

http://www.pppjj.usm.my/


 متطلبات اللغة 

 

 ال يوجد 

 

 املدة الدراسية 

 

 فصول دراسية  10فصول دراسية / ا�حد األق�ىى  4تفرغ �امل: ا�حد األد�ى  •

 .  فصل درا�ىي 15فصول دراسية/ ا�حد األق�ىى  6تفرغ جزئي: ا�حد األد�ى  •

 

 الرسوم الدراسية 

 

 ) MYRالعملة (  - الطالب املال��يون 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 340.00رسوم الت�جيل:  •

 رسوم الدراسة (للفصل الدرا�ىي): •

 2,385.00 

 1000.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  200.00رسوم التخرج:  •

 

 340.00رسوم الت�جيل:  •

الدرا�ىي):   • (للفصل  الدراسية  الرسوم 

2,900.00 

 1000.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  200.00رسوم التخرج:  •

 

 ) USDالعملة (  -الدوليون الطالب األجانب/ 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

 رسوم الدراسة (للفصل الدرا�ىي): •

 963.00 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

 50.00رسوم التخرج:  •

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

(للفصل   • الدراسية  الدرا�ىي):  الرسوم 

1,088.00 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  50.00رسوم التخرج:  •

 

 

 �. الرسوم قابلة للتغي�  أسعار  **

 


